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 1 العالمية المسألةكانط وإفريقيا: 

 Kisito Owona » 2كيزيتو أوونا»

 جامعة بومرداس :محمد أمين بن جياللي أ. ترجمة:

 

 

 

          

 ملخص:        

التناول نظراً ب جدير  المطروح السؤال هذا فريقيا؟ إمن الممكن في  ؛سيادة القانون        

ألخيرة. ود افي العق هقد وصل إلى ذروت ه، والذي يبدو أن  افي إفريقي إلستمرار الصراع االثني

 خالقيواألالسياسي والقانوني األنواري  ح بعض اإلجابات في ضوء الفكروض  هذه الدراسة ت  

 منعالمي خ اللكتابة التاري لفيلسوف األلماني إيمانويل كانط في القرن الثامن عشر، محاولةً ل

اني سيسود انتصار الحق اإلنس أن   أمل  على  (.olitiquecosmop( كوسموبوليتانية جهة نظر  و  

ء عد انتهاقيا بفريإالتجربة الديمقراطية في جنوب فعلى اإلطالق من سطح كوكبنا.  لحظة   ة  في أي  

 عالمة على التقدم. يه( l'apartheid) العنصري زيميتال

                                                             
 ،2007 باريس، ،الدولية هيرتمانمكتبة  ،ألة العالميةكانط وإفريقيا: المس ،كيزيتو أوونا :كتابهو عبارة عن مقدمة عامة من  النص األصلي للمقال - 1

اقتصرت على فأما الترجمة األول أربعة فصول، والباب الثاني ثالثة فصول. باب الن على بابين رئيسيين، تضم  ف المؤل  احتوى  .ص 384

 (المترجم). 20إلى ص  7من ص : الصفحات
لى فرنسا إ نتقلانشأ هناك، تحصل على شهادة البكالوريوس في الفلسفة بجامعة ياوندي، في الكاميرون و  OWONAKisito« كيزيتو أوونا»ولد  - 2

المسألة » :بموسومة الو، 2003ديسمبر  26 يوم لنيل شهادة دكتوراه في الفلسفة السياسية تهأطروحناقش  .من أجل مواصلة دراسته 1993ي عام ف

باإلضافة  عات الفرنسية.تحصل على وظيفة أستاذ محاضر في إحدى الجام 2012في مارس  .«يقيإفر تفسيرالعالمية في الفلسفة القانونية عند كانط: 

 (المترجم) .لى الكتاب، له العديد من المقاالت والمساهماتإ
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  نص المقال:      

ها ليست ن  إ فريقية.لسياسية األوروبية واإلهذه الدراسة تحتوي على مقارنة لألنظمة ا       

 فريقيا متعددة األعراقإأو المنظمات في  للنظرياتمسألة تتعلق باستيراد دراسة تحليلية 

لى إيدعونا  Kant 3"أن "كانط ، خصوصاً «territorialement définies ،ًإقليميا المعروفة»

على الرغم من في السابق كانت موجودة تجربة » االحتراس من األنظمة التي انقرضت

  .4 »... كمعيار لآلخر حتى اآلن، استمرارها

ً نموذجليس الغرب »، Franco Cassano شبه ما كتب "فرانسوا كازانو"ي            ا

( hybrides) هجينةالفي معظم الحاالت  ثقافات مختلفة إلنتاجلى ما النهاية، إحياة لتصدير ال

باللغة اإلنجليزية أو الناطقة  المستعمرات السابقةسنجد  كوالدليل على ذل 5.«مختلطة بشدةوال

وهكذا فإن  سكسونية أو الناطقة بالفرنسية.-ورثت النماذج السياسية من التقاليد األنجلو ،الفرنسية

يعرض للمفاهيم اإلنجليزية والفرنسية لحقوق  6Jacques T. Godbout غودبو" "جاك

د للتعبير عن الديمقراطية المباشرة تجس  ، 7للثورة الفرنسية ل مولودأو  إن   اإلنسان والديمقراطية.

جماع إ سؤس  ي  ن أالنموذج الفرنسي يريد  ن  إوبعبارة أخرى،  .«ستخدم لإلجماع بالرأيأداة ت  »گ

ن أل (paradoxe)هناك مفارقة  لى إقامة نظام عالمي جديد.إالوقت الذي يسعى الرأي في في 

، الكبرىلشركات باعندما يتعلق األمر  .الصغرىدة للشركات الديمقراطية المباشرة غير محد   

الذي ولكنه يختلف عن النموذج اإلنجليزي، في الوقت نفسه،  وغير فعالة. ةً عاجز تغدو فإن ها

من ، هماتحقق االجماع، التوافق مستحيل   على التقليد.يرتكز يقوم على أساس حق المعارضة و

( l’institutionnalisation) المعارضةسة أس  م  وب هو المطل، الكبرىأولى في الشركات  باب  

 بالتعددية. المعارضة هو إعتراف   حق   الديمقراطية التمثيلية.بوهذا ما يسمى الواقع. في 

                                                             
وظف ، التي ست  بمن الكت اً عتبار، بعض عناوين الكتب أو أجزاءخذ في اإلط، مع األلكان األساسيةالفلسفية عمال لى األإالدراسة، نشير  في هذه -3

  «moeurs Fondements de la métaphysique des .(.F.M.M)،أسس ميتافيزيقا األخالق»مثال:  ختصار.إب
4  - E. Kant, Métaphysique des moeurs, Pléiade, III, p. 629. 
5 - F. Cassano, «Pour un relativisme bien tempéré», Le retour de l’ethnocentrisme : Purification ethnique versus 

universalisme cannibale, La revue du MAUSS, N° 13, 1er semestre 1999, p. 125-126. 
6 - J. T. Godbout, «Qui a peur de la communauté», Le retour de l’ethnocentrisme…, p. 74-81. 

 ، هنا نتاج  المخيال الديمقراطي لفرنسا اليعقوبية ، بأن  «التفكير في الثورة الفرنسية»ب:  في مؤلفه الموسوم  F.furet كد فرانسوا فوريهأبهذا الصدد  -7

ً خطاب الثوريين، ي   ن  إلسببية سياسية بحصر المعنى. وفي جميع األحوال ف اة مة بالالمساوير المهتخيال اليسار، رغم تجريديته غفي م   ؤخذ حرفيا

دل أخذها بعين يديولوجية، بثيرات األبالمبادئ وبالتأ باإلشادةكثر أنة الكونية على الطريقة الفرنسية، المرتبطة ، المواطالواقعية. بذلك، خلق هذا الخطاب

ز ع جمة، تررنةسياسة المقاالبرتراند بادي وغي هيرمت،  لى:إحيل أ ؛(المترجم)و االختالفات الفعلية داخل المجتمع. أالوقائع الموضوعية  االعتبار

  .244، ص2013، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط –المنظمة العربية للترجمة الدين الخطابي، 
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من خالل  غربرغبة في محاكاة ال هالالتي حالة تركيا، في وفي هذا السياق نفسه،         

 يطالي(.ئي اإلن اإلداري الفرنسي، والقانون الجناالقانو ه )القانون المدني السويسري،تشريعات

 –قصاء إأو أخرى، بطريقة  –ذابة إو هرباشرت في ص  ، 1923نشوء الجمهورية عام في 

ً  العرقية والدينية التي تقطن مجموعاتمختلف ال اسم ب الدولة الجديدة، المعروفة سابقا

ً ن ال  إ كنتحالة تركيا، التي لم  اإلمبراطورية العثمانية. ً  جاحا ون كن أن يكه يمن  أد ؤك  أ  ، جزئيا

 لسياسي.التنظيم لنموذج  ي  أل االً سترادها فع  إجعل حتمل النماذج واألدوات الم  التعامل مع دراسة 

ياسية دون مؤسساتها الس( occidentaliser) تغريب فياليابان،  لى التذكير بأن  إنحن بحاجة 

 قليدية.اط التع الشرعية أو تصفية الهيئات واألنمدون نزوتقاليدها اإلمبراطورية، وقمع  إنكار

هي عبارة عن إنكار األشياء التي استحضرناها، هذه ، نعتبر مثل في كل  األحوال        

إنسانية »العرق ليس فقط  .العالم فيلشعوب األخرى لالخصوصيات األوروبية العرقية بل من ق  

جماعة عرقية، أو قبيلة  ف اإلنسانية على حدود  توقتتعبير ليفي شتراوس، ال  على حد    «اآلخرين

 .8لغوية أو مجموعة

العرق والقبيلة، واللغات ليست فئات  أن   برازإ مسعانا يتوقف على        

الحقائق التجريبية  العرقية الفئةد حد   ت  » ،عن اللغات فضالً  .((catégories juridiquesقانونية

، وتعقيداً  ها أكثر صعوبةً حل، ألن  أن ت  من  بدالً التجريبية، مشكلة كما أن   .9«للجدل غير القابلة

د ؤي  ، ت  Annamaria Rivera"أناماريا ريفيرا" مثالً  شكالية العالمية في فلسفة القانون.اإلبرز ت  

 هب  ت   ىها حقائق كبرنظر إليها على أن  أن ي   حال   في أي    العرق واإلثنية ال يمكن» فكرة أن  

 دت من محتواها الفعلي أو هي نتاج خيالنا.ر  ها ج  أن  ذلك ال يعني  وبالتالي .10«الماهيةوجوهر ال

ً قانون أن تضعيجب هذه الفئات على  اً ولكن الشعوب، والحكومات بناء  العالقة بينهما،يضبط  ا

ً أسس كونهما يمثالن ً القانوني، أي   هيكلنهيار الإلى إتفضي  ن  أل، على استعداد هشةً  ا فهي كان،  ا

طيف الحروب والصراعات القبلية أو حتى  وهكذا، فإن   ر القانون.نظ  م  دركها ي   ة  مهم   فضل  أ

ً الالحروب بين الدول التي ال تشترك في نفس   .طسل  كالسيف الم   لغة تحوم دائما

                                                             
8 - Voir: Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, Paris, Albin Michel/éd. UNESCO, 2001, p.45. 
9- A. Rivera, «Ethnie-Ethnicité», Le retour de l'ethnocentrisme: Purification ethnique versus universalisme 

cannibale, La revue du M.A.U.S.S, N° 13, 1er semestre 1999., p.43. 
10 - Ibid, p. 45. 
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بول "، 1996ريل بأ 1جامعة موسكو الفرنسية يوم بفي كلية  في محاضرة          

إمكانية صياغة خطة ايتيقية، قانونية، سياسية، »حول  مسألةطرح ي Paul Ricoeur"ريكور

ها صالحة ن  أبغض النظر عن  (،(principes universelsالمبادئ العالمية حول اجتماعية، 

وبدون تحديد لظروف ، ق عليهاطب  ت  المجتمعات والثقافات التي يمكن أن في للتنوع اإلنساني، 

 .11«نة في التطبيقعي  م  

مع "ميشال جريت محادثات ، أ  ن الحادي والعشرينفي القرو، مؤخراً         

من حول ، 200212يونيو  18 يوم نظمتها اليونسكو في باريس، Serres Michelسيريس"

ي النقاش غذ  ي   ةعالميالموضوع  أن  على  يدل  ، وهذا «اآلتيةاإلنسانية الكونية »يكون رسول 

ً  –شك  من دون –نا البحثي ل  م  ع   المعاصر. ، لصدى هذا النقاش. في اً متدادإعتباره إنا نمك  ي   تقريبا

 بصدد هذا القلقلماذا نحن ن يطرح السؤال حول معرفة أ ال  إ المرء   سع  ذلك الحين ال ي  

préoccupation)).   أعيننا على هذا الجزء من  ضععندما ن» يقول:على هذا السؤال  للرد

الستخدامها لمكافحة  على استعداد  ي هو اسلحتهأل الدولو تجديد أترميم العالم المستنير، نكتشف 

مما  في مساره ال تتوقف عن العراك الطويل الشعوبواألعراق  ن  فذلك أل .13«بعضها البعض

  .حاالت بسيطةبسبب  ،د صراعات من جميع األنماطيولتأدى إلى تقييد العالمية؛ و

 التي»العالمية،  اشدنهي ت  ففي سياق نموذج الثنائية القطبية. المفهوم العالمي ح صر         

صريحة القيم العن  والتعبير، في كل مجتمع، اترويج مبادئه ةمهم  من أجل  النفسه هاتوضع

. وبعبارة أخرى، تفترض العالمية قيم 14«طالب بالعالميةت  ، لهذا السبب لمجتمعات المتطورةل

طابع ما »: (L’universalité) مصطلح العالمية د  حد  ي   لة في المجتمعات البشرية.متأص  متعالية 

هو ما وراء السيطرة  ،ما هو عالميو( Le Petit Larousse، الروس الصغير) «هو عالمي

 الشموليةجغرافية أو عرقية أو اجتماعية. من جانب آخر،  كانت سواءاً ، على الحدود

(l’universalisme )  مذهب الذي ال»ف بأنها عر  هي البديل االصطالحي الثاني للعالمية. وت

فهناك ، بالفعل هذا صحيح، (Le Robert) «فرادالذي يعتمد عليه األوالواقع ككل واحد،  يرى
                                                             
11- Paul Ricoeur, «L’universel et l’historique», Le Magazine Littéraire, N°390, septembre 2000, p. 37. 

 .16، ص«  Le Mondejournal، ة لوموندصحيف»في  2005يوليو 5 ها يومشرت مقتطفات منن   -12
13 - E. Kant, Leçons d'éthique, trad. de l'all. par L. Langlois, Paris, Poche, 1997, p. 409. 
14 - B. Martin, «Les droits culturels comme mode d'interprétation et de mise en oeuvre des droits de l'homme», Le 

retour de l'ethnocentrisme: Purification ethnique versus universalisme cannibale, La revue du M.A.U.S.S., N° 

13, 1er semestre, Paris, La découverte, 1999, p. 250.  
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 عن متغيرات حقيقية.المصطلحين هما عبارة تجزئة هذا الكل عن بعضه البعض، صعوبة في 

. السؤال الحقيقي، فيما يتعلق المفهومينلى إونها يستند مضم أن   ،، نعتقدةعالمياللكن 

هو: هل هناك عالقة بين  الهتمام،واكثر إثارة للقلق األبعيد  إلى حد   ي عد  الذي بالمصطلحات، 

المفاهيم في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن  نسق اكتسحتالطابع العالمي والعولمة، التي 

على  للعولمة؟ نذيراً  التنوير، أليس ذلك عصرل العدو اللدودهي الشمولية،  الحادي والعشرين؟

 أال (؟pensée universaliste)  laالشمولي وجه جديد من التفكيرالعولمة  ليستأ هذا النحو،

 صمت الثقافات المحلية؟ لىإاإليديولوجي  زيفال يؤدي هذا

أندريه جان "و Boris Martin "بوريس مارتن"في هذه الحالة، بالنسبة للبعض،         

الكونية المتزعزعة من العولمة ليست سوى استمرارية » ،André-Jean Arnaud"رنوأ

J -A "رنوأ ج. أ." ومع ذلك نفس اللغة.يستعمل  واآلخر األنامما يجعل  .15«جانب واحد

Arnaud  بين الحداثة والعولمة»: بالدرس الثاني من كتابه الموسوم  ضمن –دقيق» (Entre 

modernité et mondialisation) –  وال  ليس لديها نفس األسس الفكرية»هذه اللغة  أن  في

وحات الشمولية مع طممقارنة بالالمظهر الخادع للكونية،  في الواقع، .«نفس الحقائق تتضمن

ال على العكس من ذلك، فإن العولمة ها ضد التعددية القائمة. المرتبطة بالعولمة، يكمن في أن  

سواء على لديها ميزة إحياء التعددية ما قبل الحداثة التي  local»، المحلية»دين بوجودها إلى ت  

 .القانوني وأالمستوى الثقافي 

، ««.M.A.U.S.S لنفعية في العلوم االجتماعيةا-ضدالحركة  مجلةل امراجعتهفي         

زمن » ن  أد ؤك  وت  ، تتناول مسألة إعادة التمركز العرقي، Latouche  Sergeسيرج التوش

 من هاته الغرضن ل علتساؤل ناما يقود. «للعالمية الكونية واضح   انتصار  هو العولمة 

إقتصاد  لصالح التوسع السريع في العالم كله» أن   عندما كتب البعضومع ذلك،  التعبيرات.

ً كل  ذلك،  .16«السوق، حقوق االنسان، العلوم التكنولوجية والديمقراطية  هاعتبارإلى  يؤدي حتما

إذا كان ما لمعرفة  لال بد  من طرح السؤا ،«perpétuelle paix» م  دائ سالم   لألمل في اً مصدر

، أبعد يحصلسرعان ما أن ه  هذا االلتباس. والدليل على بين العولمة والعالمية لتباس  ا هناك أي  

                                                             
15 -Ibid., p. 236. 
16 - Le retour de l'ethnocentrisme, introduction, revue du M.A.U.S.S., N° 13, 1er semestre, Paris, La découverte, 

1999, p. 7. 
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عالمية الالعولمة و ن  أيعتبر الذي  Jean Baudrillardمن ذلك، في إشارة إلى جان بودريار 

ً  متعاكسين  ،«diabolique ،ةوحشيال»العولمة  حول تتساءلS. Latouche  اتوشس.، تماما

كل ها التي تعتبر و في عالمية العلم، التكنولوجيا واالقتصاد ؤثري سبب الذيالبحث عن ال البد من

  ؟جوهر الغرب

. بصراحة، العالمي طابعلل هارجع كل  ت  جان بودريار، العولمة يمكن أن  من جهته        

لعولمة هي التقنية، والسوق، اف. عن اآلخر ال يمكن فصل أحدهما [...]العولمة والشمولية »

العالمية هي واحدة من القيم وحقوق االنسان والحرية والثقافة  والسياحة، والمعلومات.

على العكس من ذلك، العولمة في عيون جان بودرياد، يبدو مفهوم ال رجعة  .17«والديمقراطية

 تواري.ه م  ن  أم على قد  العالمي ي  فيه، 

( globalisation) أو مصطلح العالمية( mondialisation) مصطلح العولمة        

 انهيار االمبراطورية السوفياتيةو 1989في عام  جدار برلين سقوطبعد الداللية ته و  ق  اكتسب 

(l’Empire soviétique). توتالشقتصادي، المخطط االنهاية الحرب الباردة انقرض  فبعد 

م باستمرار، قاو  الذي ال ي   االنفجار البركاني ه يمكن تشبيه العولمة مثلن  إوعليه ف حدود الدولة.

ً  رت عالقة الزمان بالمكان في المجتمع الدولي تغييراً ي  حيث غ    modifiant)  )هيكليا

structurellement  رات "بيير دي سيناركلينس" يكتب عن هذه التغيPierre de 

Senarclens الوسطاء الماليين في صعود الشركات عبر الوطنية والبنوك وي جملها ، والتي

فهي جزء  الذين ساهموا بشكل كبير في االنتشار العالمي ألنماط اإلنتاج واالستهالك الرأسمالي.

، وال سيما في مجاالت االتصاالت العظيمة ال يتجزأ من االبتكارات العلمية والتكنولوجية

على العولمة  اً جد  . هو داللة واضحة 18«تقنية-والبيو والحاسوب ومعالجة البيانات، والروبوتات

فراد دراسة مستفيضة لمسألة إهدفنا ليس  القيم األخالقية واالجتماعية. غياب علىو االقتصادية.

بل نقتصر على العالقة التفاعلية بين  آثارها السياسية والدولية ومظاهرها الوطنية.العولمة، 

زلنا بعيدين عن  ال دراستنا، فنحنبوفيما يتعلق  السياسي واالقتصادي في مشكلة العولمة.

فيما يتعلق أما  في العلوم والتكنولوجيا. (les critères de l’universalité) المعايير العالمية

                                                             
17 - Ibid., p. 8. 
18 - P. De Senarclens., La politique internationale, Paris, A. Colin, 3.ed, 2000, p. 124. 
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حاك عالمية لم ت   اهال يسعنا إال أن نقول أن  الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان واإلنسانية، ب

 على الصعيد العالمي.

 إيمانويل" وهولى الموضوع الرئيسي. إب العودة يج هذا التجوال االصطالحي، بعد        

األخالقي مفهوم البأكثر صرامة، ال سيما أطروحة كونية الذي لديه  Emmanuel Kant "كانط

، ال سيما، "كانط"قبل وبعد  تننكر المساهمات المختلفة التي كان هذا ال يعني أن   والقانوني.

ه من حيث أن   سابقيه عن زيتمي  كانط  .ها، التي ال جدال فيMontesquieu مونتسكيو محاولة

 هيمنة على الفكر الفلسفي.فاإلشكالية العالمية هي فكرة م   ز العقل النظري عن العقل العملي.مي  ي  

 ،عالمي»عماله العظيمة استخدام مصطلح أطوال مشواره الفلسفي في كل  وما نجده حاضراً 

«universel  عالمي إذن الحقل ال هو هذا .الحق يفمذهب كانط بالفهم الواضح ليسمح الذي

-Simone Goyard "فابر-سيمون جويارد" كتبكما  .في الوعي الكانطي حقال لفلسفة

Fabre، «  و ً فهي مصدرها المبدئي، ليها في إ ظرالقانونية للمجتمع المدني، ن  البنيات لكانط،  فقا

 مسألةال ن  إ .19«المعمورة ادأفرز إنسانية جميع مي  الذي ي   عقللل سبق  م   شرط   على محض   تعتمد

كن منذ كانط حتى أواخر القرن نه لم ومع ذلك، فإن  ال تزال قائمة. الحاسمة  القانونيةلعالمية ا

من الحماس  مملوءة  بكثير  بعد حربين عالميتين، لنرى الساسة والحكومات المعنية العشرين، 

سياق ما بعد الحرب »هو هذا وش" "س.التشكالية العالمية القانونية. كما يكتب اإلبواالهتمام 

قرن، سواء  ثابت بشكل دائم ما يقرب من نصف هبأن   ظروف النقاش النظري والعملي الذي مي ز

هذه المناقشة  .20«إنهاء االستعمارإجراءات  أثناء تنفيذالمحافل الدولية،  وأفي العلوم االجتماعية 

خالل إنشاء محكمة العدل الدولية  ومؤخراً من، خالل اإلعالن العالمي لحقوق االنسان جرت

  بالهاي.

أن  يرى  ،، كتفسير للوضع العالميامالع الحق، خاصة الحقالمذهب الكانطي في إن         

متطلبات خالصة لعالمية لأن   هو. الحاسمة لعالمية القانونيةاالرد المناسب على اإلشكالية 

جهة األساسية لمذهب كانط ه ع إداري للحق العالمي.ي تحقيق للعقالنية العملية. الو  جم  هذا  م 

الهدف وبالتالي، في الفلسفة، االقتراح، يعمل على التحول من الفلسفة إلى النظرية السياسية. 

                                                             
19 - S.Goyard-Fabre,  La philosophie du droit de Kant, Paris, Vrin , 1996, p. 175. 
20 - Le retour de l'ethnocentrisme…, revue du M.A.U.S.S., N° 13, 1er semestre, Paris, La découverte, 1999, p. 8. 
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حد د بوضوح: النهائي للتطور  الشرط الحصول على المطلق ذو الطبيعة القانونية والسياسية. م 

يتوقف على ظهور نظام العام األول  الحقو( L’exigence transcendantaleالمتعالي )

ً وبشكل منفصل.  يبرز دستور البد  من أن  إلنتصار العالمي، جمهوري لجميع الدول معا

إمتداد هي  العالقات القانونية الداخلية، ثم بعد ذلكمة. ن شكل الحكومة األكثر مالئ  كو  جمهوري ي  

ميع الدول. وبالتالي ضمان نهاية فرض على جي  الكوسموبوليتاني  قانونالوللعالقات الدولية. 

التأمل في تنوع »، "بول ريكور"ومع ذلك، كتب  .21والال أمن، وهذا يعني السالم حالة الطبيعة

 طريقةاالستفادة من تحليل  يمكن أن يؤدي إلىمن تنوع الثقافات،  أساسي   جانب  هو اللغات، 

كل المشاكل التي  ،عالميتلك اللغة غير موجودة في أي  مكان وبشكل ف ،حل عملياليجاد 

ليس "بول ريكور"  ،22«تشظي كونية اللغةولكن فقط في  ،تطرحها هذه الظاهرة واسعة النطاق

فريقية الدول اإلفي العديد من كل دول العالم و من الخطأ أن يدعو إلى هذا التأمل لدعم فكرة أن  

 ً الحكومة ض كشكل من أشكال فرال يمكن بناء مثل هذا الفضاء السياسي والقانوني الذي ي   أساسا

 قوانين الفضاء السياسي من هذا القبيل. تفرض بإكراههذه الدول ال تستطيع أن ف، الجمهورية

 واستشهد بثالثة أسباب أساسية تمثل العقبات التي تحول دون تحقيق الفضاء الجمهوري

(républicain :) «هي [هاالتي يريد الغرب فرض] إفريقيا غير ناضجة وهذه الديقراطية 

كانط هو  نستنتج إذن أن   الدولة. منع تعزيزيالتنوع العرقي والتنوع اللغوي  .23«واجهةمجرد 

أرواح »مثل  تحقيق الشرعية الشاملة للدولة هي مشروعه للسالم الدائم، فيحالم، وطوباوي. 

ً رب   paradis des esprits à chimères»24، الجنة في الوهم ن ، وهذا هو فقط مما، كان شائعا

 les) مثل هذا المشروع بالنسبة للديكتاتوريين مر ليس كذلك.الناحية النظرية ولكن في واقع األ

dictateurs ) على عودة  اتفق الجانبان .في خزانة ؤرشفمثير للضحك، يجب أن ي  والطغاة

ق فقط حكمتهم من يعالممارسة، يمكن أن ت  عن  بعيدينأدعياء ك المدرسة كانط وأتباعه إلى

 الخبرة.

                                                             
دول الديمقراطية لى الكانطية حيث تفترض أّن الإوالتي تعود جذورها  ،نظرية السالم الديمقراطيللعالقات الدولية منة برز في حقل الدراسات األ -21

 (لمترجما) .صراع الليبيرالية ال يمكن أن يحدث بينها
22 - Paul Ricoeur, «L’universel et l’historique», Op.cit, p. 41. 

الديمقراطية، باريس،  طرق .في مجلة بوليتيكا االفريقية P. J. Quantinو"كانتان"  D. Bourmaudمقابالت في مقدمة كتبها الدكتور "بورمود "  -23

 .3ص، 1991، أكتوبر 43كارتاال، رقم 
 .527ص"، Pléiade I، 1األحالم الميتافيزيقية، "بليدللداللة على أحالم الرؤية وند كانط ستخدم عمصطلح ي   -24



9 

 

ً  الفضاء االثني فريقية، على قناعة بأن  معظم الحكومات اإل ن  إ          عقبة أمام  كان حقا

نظام الحزب الواحد على حساب  لقد فضلت، (l’idéal républicain)الجمهورية المثالية 

ع اإلداري للحق جم  الم  حول بعض المشاريع الجادة هناك  أن  يرى العديد . التعددية الحزبية

على  عتمدت»، Fabien Eboussi Boulaga25كتب "فابيان ايبوسي بوالغا"ي كما .العالمي

مئات القبائل قبل من  بةرتك  الم   الخطيئة األصليةعتبر فعالية تقليد طويل األمد لتطهير ما ي  

ألنظمة ا ماطكل أنل قعيما هذا هو  أن  نحن نعلم  ،26«ضعيفةالالمناطق  في السائدة واللغات

ً يالديكتاتورية. ضمن ، ينمواجهة مع األطروحة التي تدافع عن النسبيال مكانيةإاألفق في  يت ضح، ا

 .ينالنفعي

ً ل تشك  هل »         التنوع العرقي  سيء. هل ي  27«؟فراداألأمام فهم التنوع بين  اللغة عائقا

مذهب الهل  ؟نيةاالثلمجموعات له يمنع النظر في إمكانية وضع دستور مشترك ن  إ؟ للحق

فريقية؟ هل هناك إمكانية لمجتمع سلمي بين للشعوب اإلاالثنية يعارض الحقائق العالمي للحق 

التعددية  ول  ح  هل ت  ؟ ثنيةالتعددية اال تلغيعالمية هل العالمية؟ الفكرة الاألعراق للتهرب من 

انون على مصادر هل بالضرورة ال بد أن يستند الق القانون؟ تطبيقممارسة و دون اللسانية

مجتمع بال رتقاءاالواجب  ثنيةجموعات االمهل لل عي الشمولية؟تد  ( empiriques) مبريقيةأ

 ؟ هذه األسئلة الهائلةلى الغاية المطلقةإللوصول وطنية ال-بين مؤسسةال لى مصافإ االثني

 خالصالمنطق الفي ن نجدها أحلول ممكن العثور على س تتلم  العرق حول المطروحة  والصعبة

دون إقامة  حول  عقبات ت  أن ه م على قد  ؟ لننظر إلى األمور عن كثب، ما ي  يكانطاللنظام القانوني ل

 خفي الغابةشجرة ت  فهي بمثابة فريقيا ليست في الواقع ذريعة، إاألنظمة الجمهورية في 

(l’arbre qui cache la forêt )؟  

مزايا حلول ها تحتوي على جدية، ولكن  غير م  هذه السلسلة من األسئلة قد تبدو          

إقامة نظام جمهوري أو ما يسمى اليوم  ن أن  بي  . في اإلجابة عليها، ونحن نحاول أن ن  ممكنة

                                                             
واحد من  "، هودينيس"( وفيلسوف كوت ديفوار والكاميرون كما يمكن أن نقرأ في قاموس الفالسفة القديمة)اليسوعية  théologienهوتي الهو  -25

الفلسفة » «Le Bantou problématique» «شكالية البانتوإ» :الرئيسية هة. ومن بين منشوراتالشخصيات البارزة في الفلسفة األفريقية المعاصر

 .فريقيا السوداءأالتي هزت السياسية  اتشارك في النقاشفي سنوات التسعينيات Authenticité Africaine et Philosophie «األفريقية واألصالة
26 -F. Eboussi Boulaga, La démocratie de transit au Cameroun, Paris, L’harmattan, 1997, p. 197. 

 العمود الفقري لعمل بحثنا. وهو. 2002البكالوريا، دورة يونيو من سلسلة لموضوعات الفلسفة الفرنسية  النص الحرفيهذا السؤال هو - 27
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في الدولة، وهناك  الحق بدألم الغاية القصوىيجب أن يكون ( démocratie(28 بالديمقراطية

 الحقاالنضمام إلى فكرة أن مفهوم  .الميةالع القانونية المثالية نحوجهة اإلنسانية ن و  بي  ي   تقرير

المجتمعات العرقية، وال سيما في بإلى ما يسمى  متد  ييمكن أن  ههو عالمي، هو أن نعترف بأن  

فق ا نت  ، إذا كن  وأخيراً  وهذا كافي لوجود عالقة تسويغية بين "إيمانويل كانط" وإفريقيا. فريقيا.إ

، أليس من لديها حجج قوية (،(relativisteسياق النسبية في  األطروحة العالمية القائمة على أن  

 ً سبقا همن حيث أن   أفضلية تتخذطروحة العالمية األ أن   الواضح أيضا  ،ترى أن  الحق شرط  م 

  ؟ملز  م  عقد مدني بده مفاهيم االلتزام، حد  ت  أخالقي  مطلبو

حن نحاول نالسياسة. بين الفلسفة واألخالق و متفرقةلقد اخترنا معالجة مشكلة          

إلى يؤدي (les relativistes)  والنسبيينللحق  العالميمذهب النقاش بين أنصار  أي   إثبات أن  

عالم  ضمنج ت  نال يمكن أن ت  التي للثقافة االنسانية ، ونتيجة الوحدةبين التنوع و وطنيتمييز 

هت ج  و  التي  نتقاداتواال .ههذا التمييز إلى أبسط أشكالض خف  ي   بمجرد أن .مختلف بشكل أساسي

 .واريةتكون غير واعية ومتربما يمكن أن - يكانطال بالمفهوم –العالمي للحق  ضد المذهب

تراط ية. اشحق نفسها، النتيجة العملية لقضية الحرالمسألة  االهتمام حول سينصب  وبالتالي، 

في ( kantienne)"يالكانط" مذهبز المي  ت تيال( (pureté rationnelle ة الخالصةالعقالني

و كل ه يمحإن   .كل شيء( réalisme fonctionnel)وظيفية الواقعية الالذي يتخذ من  حقال

 نوني.النظام القا علىكثر عرقية والفرص التي يمكن أن تفرض تصور عملي األاالعتبارات 

دلى بها لى المالحظات التي أمنا عملنا إلى ثالثة أجزاء. نركز علتنفيذ مشروعنا، قس          

ً » :Jean Ferrariفيراري""جان  الفكر  ينطوي على تفسير مزدوج، أن   أي تقييم التأثير دائما

تفسير، قبل مواجهة النظرية  وبعبارة أخرى، قبل أي   .29«يتلق  الم  هي الفلسفة  هو المصدر، أن  

 ماالخفي اكتشاف المعنى التركيز على فريقي، قبل الواقع العرقي اإلب الحقبالممارسة، ومبدأ 

ً م   د بمعنى صريح أراد المؤلف أن يعطيهحد  يجب أن يكون بالفعل م   النص، وراء هذا هو  .سبقا

للمذهب العالمي بدأ من خالل قراءة نالسبب في الجزء األول، شعرنا أنه من الضروري أن 

                                                             
ال االستبداد والتي ال يوجد فيها نظام تمثيلي، والفصل بين إزالة الغموض. عندما يتحدث "كانط" عن الديمقراطية كشكل من أشك منذ البداية، نود   - 28

جمعات الت كل ة علىوممارسة السلطسن القوانين فيه المباشر الذي يتم  ها، ونظام«الديمقراطية»أنه يشير إلى  ندركالسلطات، فإنه يجب أن 

 عترف بها.مليس بالمعنى الحديث  نهأويرى . البشرية
29 -J. Ferrari, Les sources françaises de la philosophie de Kant, Paris, Klincksieck, 1979, note 18, p. 215. 
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دلي ن  ليس لنا أن  الفضيلة. ذهبميتافيزيقيا األخالق ومالجزء األول من  هأن  الذي نعرف  للحق

بها  لوعمم. بعد توضيح المصطلحات والمفاهيم الالعالمي للحق منطق المذهبببمالحظة، ولكن 

الخاص  الحقمعرفة لسندرس اثنين من الشخصيات البارزة ، داخل الفكر القانوني عند كانط

العام فيما يتعلق بالعالقات الخارجية  الحقعلى  العام. سيكون اهتمامنا أكثر تركيزاً  الحقو

 حقلل االتحاد المدني الذي يؤسس هذا هو ونحن نعلم أن   .المحلي ، أو في المجتمعفرادلأل

 االفئة الوحيدة القانونية الجديرة باالهتمام، ألنه والمدني ه االتحاديعد  ، ا االتجاهالمدني. في هذ

عقالنية  وهذا يؤدي إلى وحدة تجاهل االعتبارات التجريبية والمحتملة بشأن الفائدة والسعادة.ت

. ولكن المشروع حق، نحن نحاول التشكيك في الهدف النهائي لللمجتمع المدني. وأخيراً ل

أفضل شكل كجمهوري نظام الاليفترض أن  ، اإلداري للحق العالميع ممجلحول االكانطي 

لبعض لبالنسبة  النقاش حول تطبيقها.يحف ز عالمية والولقانونية ا العلياحقق المثل يلحكومة ل

 العرقي الفضاءفريقية. ستوعب الحقائق العرقية اإليقترح ال النسبية، فالمشروع الم  بالب طي  س

(L’espace ethnique) الجمهور فضاءالتعارض مع ي( يl’espace républicain.)  عدم

 «أرض غير صالحة لقيم الجمهورية»فريقيا، والتنوع العرقي واللغوي جعلها إنضوج 

ه قبل اتخاذ موقف مع أو ضد، سيكون من أن   معروف .ورفاه ي ترف  فريقيا هإفي الديمقراطية ف

ظهر صعوبات في تطوير الطبيعة الجوهرية الضروري فضح أطروحة النسبية والنفعية التي ت  

ً  فضاءنشاء إلقانون لل مةللظاهرة السياسية والمبادئ العا ص الجزء خص  ، سي  جمهوري. منطقيا

 المفهوم بمعنى فريقيا.إدون بناء فضاء سياسي جمهوري في حول الثاني لتحليل العقبات التي ت  

دراسة  ( (la notion d’ethnieمفهوم العرقهو : لى النهايةإيحتل المركز من البداية الذي 

هذه الهوية الجماعية يجب أن تنطوي على مجموعة من التخصصات. وهذا هو السبب، في 

األنثروبولوجيا، التحليل النفسي، متصلة بالت تعليقاالستشمل الحجج والتي مشاريعنا المتعاقبة 

  العرقي واللغوي، والتاريخ، والعلوم السياسية، والدين.

الذي وعناصر ضرورية التخاذ موقف.  لدينايمكن أن يكون  هوذلك عندما نعتقد أن         

ً ي  الجزء الثالث سف ،عرض لنا بحكم الواقعي   من لمية عاالالنتقادات. وإعادة تأهيل ل خصص كليا

فريقيا إفي وسوف يظهر ذلك  معناها الحقيقي. دونحول والتي ت، ااألوهام التي تؤثر عليه وحل

في حين  .العالمية للحيلولة دون اً حافزأن يكون التنوع العرقي واللغوي يمكن ف، غير الناضجة
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ً  homo (sapiensل )االنسان العاق نمطاألفراد الذين ينتمون إلى  أن   ً  وراثيا من هم و ولغويا

تصور إن   سوف نركز على مسألة وحدة الجنس البشري في منظور عالمي. ،يينسكان األصلال

لمحبة ا تإذا كانيقدم لنا الحجج للرد على السؤال عما ألن ه كانط" هنا سيكون ال مفر منه. إ. "

ما  .لها نماذجإلى أجزاء واختيار  اتقسيمهينبغي أم  مطلقة المتبادلة بين أفراد الجنس البشري

 l’immaturitéالنضج السياسي  عدمالنسبية حول حجة الإضعاف ب مرة أخرىيوحي لنا 

politique) )كبش فداء، أو ولغوية  إثنيةعقبة ك إليه نظري   الزال التنوع األفارقة وإثبات أن   لدى

رى، من ناحية أخو، «الخلقنهاية األخيرة من ال» وه يكن، مهما االنسانواحد،  من جانبه ألن  

خضع مبدأ الحق ي  كانط  (،empiricopragmatiques) التجريبيةة عن المخاوف الواقعي وبعيداً 

يتطلب  العالميو الخالص حقال( la normativité) عياريةم وهكذا، فإن   سبق.سبب عملي م  ل

 لسالم العالمي.امل أل سؤس   ت  وفي نفس الوقت مع بعضها البعض حريات تتعايش 
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